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Jouw bijdrage is hart-nodig!

Hoe vaak sport jij wekelijks of hoeveel heb je gesport? Hoe zijn zwangerschappen verlopen? Dit
zijn enkele vragen die tijdens een telefonisch interview worden gesteld. Momenteel doen het
AMC Amsterdam, het UMC Groningen, en het UMC Utrecht onderzoek naar mogelijke
oorzaken van PLN-gerelateerde klachten.

Doe mee aan dit onderzoek en help onze PLN-familie en wetenschappers te begrijpen
waarom dragers op jonge leeftijd al ziek worden, terwijl anderen lang gezond leven. Deel je
ervaring en meld je snel aan via ons online formulier! Honderd PLN-dragers hebben al
meegewerkt aan dit onderzoek, help jij ook mee?

Noteer alvast in je agenda: op zaterdag 4
november zal onze PLN-Infodag bij het
AMC Amsterdam plaatsvinden. Houd onze
website en Facebook in de gaten voor het
programma en het online inschrijfformulier.

Meer weten over een nieuw onderzoek naar
een mogelijke PLN-behandelmethode die
vorige week tijdens een congres in Utrecht
is gepresenteerd? Lees ons verslag met
foto's en een uitleg van wat Patricia van den
Hoogen gaat onderzoeken.

Hoe internationaal is onze PLN-familie? In Amerika, Canada, Spanje, Duitsland, Polen,
Griekenland en Zuid-Afrika zijn ook PLN-gendragers geïdentificeerd.

Heb jij misschien familieleden in het buitenland wonen? Stuur ze de link van onze Engelstalige
website zodat zij zich online registreren en meedoen aan het PHORECAST onderzoek! Bekijk
ook regelmatig onze Facebook pagina voor internationaal nieuws.
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